
Världens äldsta
frimärkssamling?
Om Olof Arborelius och

de första samlarna

av Björn Sylwan

I sin himmel

Om konstnären Olof Arborelius i sin him-
mel fått veta att han ägnats en omfattande
utställnin g pa Kon stakademien vären 1998
hade han glatt sig. Han skulle ha känt en
naturlig tillfredsställelse men knappast för-
våning. Bortsett från en period i opposition
under 1880-talet hade han i hög grad varit
en akademiens man - först som elev, senare
som lärare, ledamot och professor. Att han
dessutom presenterades i en utförlig utställ-
ningskatalog var bara som det skulle.

Hade Olof Arborelius något år senare
där uppe nåtts av nyheten att han var hu-
vudpersonen i ett bidrag i Postmuseums års-
bok  Postryttaren  skulle reaktionen varit en
annan. Han skulle utan tvivel ha blivit yt-
terligt överraskad, närmast oroad. Arboreli-
us tillhör nämligen den krympande skaran
svenska bildkonstnärer vars verk ännu  inte
reproducerats på frimärke. Och filatelister
hade han nog hört talas om men han kunde
inte erinra sig att han någonsin själv varit en
sådan .

Filatelistiskt fornfynd funnet

Onsdagen den n februari 1998 blev jag upp-
ringd på arbetet av Eva-Lena Bengtsson, in-
tendent på Kungl. Akademien för de fria
konsterna, i dagligt tal Konstakademien i
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Stockholm. Intendent Bengtsson hade fått
ett intresseväckande problem på halsen.

Hon berättade att Konstakademien vid
upprepade tillfallen fått material efter land-
skapsmälaren Olof Arborelius (1842-1915).
Det gällde teckningar och skisser i blyerts,
akvarell och olja men ocksä arbetsanteck-
ningar och andra dokument. Den senaste
gåvan från konstnärens släktingar hade
kommit helt nyligen. Överraskande nog vi-
sade sig en anspräkslös skissbok frän 1850-ta-
let med noteringar och bilder av den ännu
tonårige blivande konstnären ocksä innehäl-
la några frimärken . Konstakademien sökte
ett utlåtande om märkenas ålder och unge-
färl iga värde.

Vi träffades öga mot öga samma efter-
middag, Eva-Lena Bengtsson och jag. Den
lilla, nötta boken togs fram och öppnades.
Jag kände för en sekund filatelihistoriens
andlösa vingslag i rummet. Ändå rörde det
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Kungl. Akademien för de fr ia konsterna på Arborelius' t id. Vykort postbehandlat 1905.

sig bara om 2 2 märken, vissa dessutom iden-
tiska i flera exemplar. Åtskilliga, kanske de
flesta, hade uppenbara defekter.

Ett fruset ögonblick

Det märkliga var inte urvalet eller värdet på
materialet. Det fan tastiska tycktes vara sam-
lingen som sådan . H är fanns det en an tik
kollektion , med största sannolikh et bevarad
i autentiskt ursp rungsskick. Troligen hade
den legat orörd och ouppmärksammad i
bortät 14o är. Den tycktes bunden till en
viss namngiven person och var kanske också
möjlig att datera med hygglig precision .

Uppslaget i O lof Arborelius' skissbok
med sina rätt medfarna frimärken tedde sig
som ett stycke frusen tid, en ålderdomlig
men grafiskt glasklar daguerrotypi från det
svenska frimärkssamlandets yttersta barn-
dom . Jag minns att jag sa: - Det här kan
vara den äldsta frimärkssamlingen i världen
som finns kvar i sitt originalskick. Se för
guds skull till att den inte skingras!

Som lån t ill Postmuseum

Detta var min första kon takt med samling-
en . Arborelius' efterlevande var frikostiga
nog att fullfölja donationen trots att där in-
gick oväntade gamla frimärken . Efter en del
formella turer under våren och sommaren
kunde jag vandra över till Konstakademien
och hämta skissboken den n november
1998. Det hade dä gätt exakt n io mänader
sedan jag såg den första gången . Till Post-
museum i Stockholm har den överlåtits
som deposition , i första hand under en pe-
riod av två år.

Efter att stundtals ha avsatt mycket fritid
med mina b id rag i Postryttaren 1997 och 1998
hade jag tänkt att 1999 ärs edition skulle fa
klara sig utan mig. Men den här märkliga
skolpojkssamlingen utgjorde en utmaning
jag in te kunde motstå. Det har närmast
kän ts som en skyldighet att åtmins tone för-
medla en skissartad bild av mannen , hans
tid och hans verk. Dessutom har jag sökt
sätta in de 2 2 frimärkena i något slags uni-
versellt filateli-h istoriskt sammanhang.
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Arborelius - en släktkrönika

Släkten Arborelius har rötterna i Arboga.
Två söner till borgaren Pehr H ansson blev
praster under 16oo-talet och tog sig, en ligt
tidens bruk, namnet efter hemorten .

I mitt arbete med skildringen av O lof
Arborelius har jag haft tillgång till en bety-
dande men opublicerad källa. Det är en
släkthistorik som sammanställdes av konst-
närens dotte r Maria Arb orelius 1931. D en
består av hennes personliga hågkomster och
utdrag ur brev mellan nära eller avlägsna
fränder. I denna A rborelius  -  en släktkrönika
blandas stort och smått, högtidligt och var-
dagligt. Släkthistoriken är omfångsrik. Den
omfattar 132 sidor i fo lioformat. Texten är
skriven på maskin med enkelt radavstånd .
Krön ikan är in te lättforcerad . All textmassa
löper i ett enda kompakt b lock, det finns
inga delkap itel, rubriker eller indelningar i
separata stycken . Den har stencilerats i 25

exemplar och vissa sidor, särskilt mot slutet,
är så bleka i trycket att de är svårtolkade.

Såväl fadern som farfadern till konstnä-
ren O lof Arborelius var präster i Dalarna.
O praktiskt nog bär de alla tre samma till-
talsnamn, O lof. Fäderna var märkliga och
kraftfulla män och minnet av dem lever
ännu i församlingarna. Farfadern, O lof Pers-
son Arborelius (1748-1812) var kap lan i Alv-
dalen . Ar 18o5 blev han kyrkohe rde i Floda
och året därpå i Älvdalen . H an utnämndes
till prost i Mora 182 men avled i samband
med tillsättn ingen .

Idyll och panik

Maria Arborelius' släktkrönika berättar om
bakgrunden till hans plötsliga och tragiska
död . Livet för en landsortspräst i en utmark
som Alvdalen var härt vid 1700-talets slut
och det nya seklets början . Konstnärens far-
far tycks ha kombinerat en handfast, prak-

Olof Arborelius' skissbok f rän 1850-talets senare del.
Den ägs av Konstakademien men har deponerats på Postmuseum.
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tisk karaktär med en utp räglat ömsin t lägg-
ning. I hans andra gifte (det första var barn-
löst) föddes tolv barn. Av dessa nådde så
många som tio vuxen ålder. Vargskinnspäl-
sen han bar hade han egenhändigt skjutit
råmaterialet till. Den spelar en viss roll för
h istoriens fortsättn ing.

I det stora hushället ingick kring 18ro en
tam ekorre. Den var älskad av barnen men
tog sig med tiden allt större friheter. Sedan
den flera gånger rivit varpen från vävstolar-
na och tullat matförråden beslöt prästen att
den förverkat förtroendet. Under barnens
högljudda gråt transporterades vår ekorre
till en plats långt inne i skogen där den
släpptes. Då man efter en mödosam vand-
ring kom åter till kaplansbostället fann man
det hemkära nötkreaturet på sin van liga fa-
vorith ylla i skafferiet. Det mön strade obe-
kymrat sina domäner sittande på en rökt
skinka. Efter detta fick det stanna för gott.

Men berättelsen framskrider likt ett an -
tikt ödesdrama mot det oundvikliga slutet .
"Den skulle dock till sist b liva gamle p rost-

" Skogs-kärn i Dalarne" . Trägravyr efter teckning av
Olof Arborelius i  Illustrerad Tidning  nr. 10 1864.
Den ståt liga älgtjuren var vid den här t iden ett
mycket exot iskt inslag. Vid 1800-talets början var
älgen närmast ut rotad i vårt land. Trots total
fredning under åren 1808-1817 och 1826-1835
återhämtade sig stammen mycket långsamt.

ens baneman" skriver fröken Arborelius
med dyster tillfredsställelse. Då farfadern
1812 skulle installeras som prost i Mora fick
ekorren följa med . För att skydda det ömtå-
liga djuret blev det invirat i vargskinn späl-
sen . Gnagaren nådde således Mora i ut-
märkt kondition men den hjärtegode präst-
mannen ådrog sig en svårartad förkyln ing
och dog. H an begravdes i Älvdalen samma
dag som han skulle ha in stallerats i ämbetet
i Mora.

Fadern och hans syskonkrets

Konstnärens far, Ol of Ulric Arb orelius (1791-
1868), var prost i O rsa. H an hade tre äldre
syskon som alla överlevde barndomen .
Äldsta syskonet, O lo f Ulrics storebror och
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konstnärens farbror, är identiskt med Pehr
Johan Arborelli, född i Älvdalen 1786. Den-
ne anges som löjtnant och bergslagsbokhål-
lare och han var dessutom en framstående
miniatyrmålare och litograf. Arborelli avled
i Falun 1847. Ett profilporträtt utfört av P.J.
Arborelli visande fadern har bevarats.

Prosten 0 . U. Arborelius var en framstå-
ende språkman . Hans försök att överföra
gammaltestamentliga bibeltexter till Älv-
dals- och Mora-mål möttes dock av en hel
del kritik av samtida lingvister.

I Svenskt Biografi skt Lexikon berättas hur
han 183o gjorde sin provpre dikan i Orsa kyr-
ka. Ung, stark och försedd med en ovanligt
skön stämma gjorde han djupt intryck. Mot-
ståndare försökte påtala hans omvittnade
stränghet som kanske kunde medföra att
sockenborna inte skulle våga överlämna
"rättigheterna" - naturationdet levde kvar
till 1862. Svaret från den trollbundna menig-
heten blev ett unisont : - Vi  ska ha honom,
om vi också måste kasta in hans rättigheter ge-
nom f önstret.

Artisten Arborelius i ungdomen

Vår huvudperson, den blivande konstnären
Olof Per Ulric Arborelius, föddes den 4 no-
vember 1842 i Orsa. Av hans ätta syskon
nådde fyra vuxen ålder. Han visade tidigt
prov på konstnärligt intresse. Redan under
de tidiga tonåren började han teckna av den
försvinnande, ålderdomliga allmogekultu-
ren och intryck av hemmalandskapets orör-
da skogsmarker.

Men det var kanske inte oväntat att för-
äldrarna stod skeptiska inför utsikterna att
få en konstnär i familjen . Bortsett från den
tidigare nämnde farbrodern, Pehr Johan ,
med artistnamnet Arborelli, fanns det knap-
past någon konstnärlig tradition i den stora
släkten. Och Arborelli hade ju i huvudsak
ägnat sig åt civil, borgerlig yrkesverksamhet.

Olof Arborelius skrevs in vid Högre
lärdomsskolan - tidigare Trivialskolan - i
Falun 1856. Pa trivialskolans tid hade fadern
tjänstgiort som rektor där mellan 1827 och
1830. Platsen f r Olof Arborelius' skolgang i
Falun var ett envånings trähus vid korsning-
en Kristinegatan och Åsgatan .

Orsasjön med Orsa kyrka omkring 1857.
Akvarell i skissboken utförd  av  den femtonårige skolpojken Arborelius.

BJ Ö RN SYLWA N • Världens äldsta frimärkssamling? - O m O lof Arborelius och de första samlarn a I3



Sjö med segelbåt (O rsasjön?). A kvarell i skissboken ca. 1857 .

Att hans drömmar om att fa utb ilda sig
till konstnär ändå kom att slå in berodde
närmast på lyckliga tillfälligheter. En känd,
etablerad målare kom i hans väg och gav
honom det stöd och den uppmuntran han
behövde. Denne Arborelius' goda genius
var Johan Fredrik H öckert .

J. F.Höckert

H öckert var född i Jönk öp ing 1826, han var
sexton år äldre än O lof Arborelius. Den må-
leriska begåvningen stimulerades genom
kontakter med Rembrandts och Delacroix'
verk. H an utvecklades till en av Sveriges
främsta kolorister. H öckerts alltför korta
konstnärsbana in träffade under en bryt-
n ingstid. H an hämtade impulser från ro-
mantik och realism. H ans koncentration på
färg snarare än form tycks förebäda impres-
s1on1smen .

Sommaren 1858 vandrade han i Siljans-
bygden . H an utförde där en rad kända kvin-
noporträtt som räknas som höjdpunkter i
hans p roduktion .

Kommen till O rsa bodde J. F. H öckert i
prästgården och där träffade han den snart
sextonårige O lof Arborelius med sina ännu
oförlösta konstnärsdrömmar. Jag uppfattar

själv ynglingens skisser som trevande och
oviga. D e tycks in te så olika alster som skul-
le kunna ha utförts av mänga genomsnittl i-
ga pojkar eller flickor kring 18oo-talets mitt.

Men H öckert, vid den tiden p rofessor
vid Konstakademien , anade en talang. H ans
uppmuntran och rekommendationer bana-
de väg för Arborelius' inträde på Akade-
miens förberedande principskola den 17 ok-
tober 1860.

Hemma i O rsa - borta i Fahlun

Ett mycket personligt textavsn itt finns i
skissboken . D et är överkorsat men ännu läs-
ligt och speglar femtonåringen O lof Arb ore-
lius ' dilemma innan H öckert gjorde sin en-
tre pa scenen . Tankarna är nedtecknade i
skolhushållet i Falun . Raderna är in te date-
rade men torde ha tillkomm it någon gång
under 1857:

Månne j ag bör vara ledsen att f ara hemifrån?
Denna fråga kan j ag tryggt besvara med nej. Här  i
Fahlun har j ag alltid f ullt upp med arbete så j ag icke
har tid att längta eller ha tråkigt då j ag hemma aldrig
har nigot bestämdt att göra så att det blir tråkigt. Här
kan j ag måla utan något hinder och så my cket j ag vill
då j ag hemma har hvarj ehanda hinder. Här hör j ag
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alltid endast uppmuntringar då j ag hemma endast hör
tadel, kasering och f örmaningar att icke bli artist
hvilka j ag ty cker att() äro så smärtsamma. Här har
j ag många kamrater och goda vänner då j ag hemma
har ingen j emnårig. Här har vi ett litet trejligt rum
som vi temligen f å ha  i fred och det har j ag icke
hemma. Om j ag hemma gör en vacker tafla så har den
ingen beundrare, ty det är ingen hemma som det
ringaste f örstår sig på, utom pappa och han säger
endast felen och icke en enda f örtjenst, då j ag här i
Fahlun har många som säga båda delarne.  [ ... ] .

Frimärksmässigt försummade

Den konstintresserade frimärkssamlaren kan
konstatera att Höckert och Arborelius till-
hör en försummad generation. Här i landet
har vi med tiden fått åtskilliga märken som
återger nationell konst från alla epoker.
Men bildkonst utförd av konstnärer födda
under 18oo-talets femti o första år uppträder
mycket sparsamt. Av frimärksbilder tillkom-
na efter renodlade "målningar" kan jag näs-
tan bara erinra mig Amalia Lindegrens (hon
var född 1814) Söndagskväll i en Rättviksstuga
som kom 1971. Ett annat Dala-motiv av en

konstnär i den generationen är Bengt Nor-
denbergs (1822-1902) Mi dsommardans som
återfinns i häftet I Dalom 1973. Med ett nöd-
rop faller också Carl Fredrik H ill inom den
kategorin . Hans M otiv från Seine  -  trädet och

flodkröken III ingår i ett häfte 1992. H ill föd-
des i mars 1849.

Vare sig Olof Arborelius eller hans men-
tor  ].  F.  Höckert har ännu upphöjts till fri-
märksmotiv, åtminstone inte i Sverige. Den
senare har emellertid, möjligen en smula
överraskande, ihågkommits på ett frimärke i
Rwanda i Centralafri ka 1974. Märket med
den vackra Såsser Kerstin Andersdotter
(1839-1907) har ett visst intresse i det här
sammanhanget. Höckerts modell var dotter
till kronofjärdingsmannen i Färnäs, Mora.
Det var hos honom Höckert logerade som-
maren 1858 innan han strax efterät drog till
prosten Arborelius i Orsa. Dit kom han i
augusti, han hade tänkt stanna ett par veck-
or. Men han blev kvar i tre månader, till slu-

W istelse ut i Fahlun.
Blyertsteckning  av  Höckert 1858 v isande Thomas
Gösta Friman (Arborelius' morbror), Höckert själv
och Olof Arborelius.
Privat ägo. Foto Göran Petersson.
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J. F. Höckerts Såsser Kerst in Andersdott er
på fr imärke från Rwanda 1974.

Stockholms slott s brand 1697.
Målning av Johan Fredrik Höckert ,
f ullbordad av Johan Christoffer Boklund.
Vykort utgivet av Nat ionalmuseum.

slotts brand 1697  som tillkom under konstnä-
rens sista levn adsär 1866 och fullbordades av
Johan C hristo ffer Boklund (1817-1880) först
efter hans död .

tet av november. Då han an trädde den för-
sta etappen på den mödosamma återresan
till Stockho lm satt Kerstin på kuskbocken .
H on förde H öckert ända till Rätvik.

Såsser Kerstin befinner sig i N ationalmu-
sei ägo liksom också H öckerts kanske mest
kända verk, den monumentala Stockholms

Konstnären Olof Arborelius

Studietiden på Konstakademien som in led-
des 186o blev lyckosam . O lof Arborelius var
en flitig elev som bemödade sig om genom-
arbetade modellstudier en ligt tidens ford-
ringar. O m somrarna återvänder han till
hemtrakterna i norra Dalarna och fotvand-
rar ända in i Norge. Fran 1862 är han elev i
akademiens Landskapsskola under Edvard
Bergh .

Med början 1864 lämnar han med viss
regelbundenhet bidrag till Illustrerad tidning.
Det är landskapsteckn ingar som tolkas som
trägravyrer av tidskriftens xylografer. Men
det är också berättelser till bilderna i en sak-
lig och nyktert registrerande ton .
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På värvintern 1869 hade Arborelius avslu-
tat sina akademistudier och inledde en ut-
landsresa som förde honom över stora delar

av Europa. Han besökte Dusseldorf och Pa-
ris och studerade en tid i Miinchen . Under
ett uppehåll i Italien 187o utfö rde han flera

Olof Arborelius respass, ut färdat den 23 februari 1869. Originalets storlek 44x27,5 cm. Privat ägo .
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Landskapsbild från Orsa med två härbren. O ljemålning f rän 1870-talets första hälf t.
Privat ägo. Foto Göran Petersson.

stämningsladdade friluftsmåln ingar med en
friskhet som var ovan lig vid den tiden .

Den länga utlandsvistelsen avsluta s 1872.
O lof Arborelius gifter sig med sin kusin Ma-
ria äret därpå och slår sig ner i Stockholm .
De tre barn en föds 1874, 1880 och 1883. Frän
1880 arbetar han som lärare vid Tekn iska
skolan .

Under So-talet kommer han i kollisions-
kurs mot Akademien och dess monopol-
ställn ing bland annat då det gällde de statli-
ga resestipendierna. H an ansluter sig till
O ppon enterna och är mellan 1886 och 1890
ordförande i Konstnärsförbundets stock-
holm ssektion . U nder 189o-talet reform eras
Konstakademien i betydande grad . H an ac-
cepterar ledamotskap 1892.

Sommartid fortsätter han at t dokumen-
tera det svenska landskapet. Ol of Arboreli-
us' yngre syster, Maria Arosen ius, är p rästfru
i N ås. H it tar han gärna familjen . H ans an-
dra fasta sommarviste blir Engelsberg i Väst-
man land. Till denna anr ika b ruksor t omgi-
ven av en leende mellansvensk natur, kom
han första gången är 188o. H an återkommer

sedan varje sommar i trettio år och här
åstadkom han många av sina mest välkända
verk.

Efter att ha blivit ledamot av Konstaka-
demien tjänstgör han där som professor i
landskapsmä ln ing 1901-1909.

Av internationellt kända målare som är
hans samtida kan nämnas den franske
skräddarsonen Auguste Renoir (1841-1919).
Men de båda konstnärernas temperament
och motivkretsar är naturligtvis mycket olik-
artade.

I förordet till utställningskatalogen över
O lof Arborelius vären 1998 karaktäri seras
han b land annat sålunda av Bo Grandien :
"O lof Arborelius hör in te till de stora konst-
närerna under 18oo-talet - ja, han levde
ända fram till 1915 och var in i det sista fullt
upptagen med sitt arbete - men hans konst-
närskap är om fattande och gediget." Det fö-
refaller att vara en bra syn tes.
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Skissboken

Skissboken är liten och kompakt och har
kartongpärmar klädda med svartbrunt läder.
H opslagen är den  13  mm bred och 69 mm
hög. Uppslagen har den en bredd av 230
mm . Tjockleken är ca. 1 mm, till stor del
upptas den av de kraftiga pärmarna med
tillhörande spänne.

Boken är tillverkad i England av T. J.
och J. Smi th , med all sannolikh et vid 1850-
talets början . En litograferad firmaetikett
pryder främre omslagets insida. Texten på
etiketten är utförlig men utomorden tligt
nött. Det framgår att boken tillverkats för
att vara användbar för konstnärers hastigt
nedkastade skisser och att papperet är av
hög kvalitet.

I skissboken finns 54 sidor kvar, de flesta
har an teckn ingar eller bilder på båda sidor.
Ur boken har avlägsnats ett dussin tal sidor,
dessa har an tingen rivits eller skur its ut.

Noteringarna i boken är nästan uteslu-
tande förda med blyerts. Till stor del är de
överstrukna, överkorsade eller mer eller

mindre framgångsrikt raderade. H andstilen
må betecknas som ungdomlig och impulsiv,
den varierar avsevärt - frän svårläst till olä s-
lig.

Frim ärkena sitter på ett uppslag långt
bak i skissboken . De 22 märkena har förde-
lats jämnt över sidorna, elva på varje. De
fyller väl ut det givna utrymmet.

Samtliga märken är europeiska, makule-
rade och utgivna under 185o-talet. De äldsta
är frän 1850 och det yngsta fran 1858. Tre är
nordiska, vi finner två fin ska (samma mär-
ke) och ett svenskt.

Om munlack

Vid genomlysning ser vi hur märkena fixe-
rats på bladen med brevoblater av gammal
typ. Tio märken tycks ha satts fast med
oblater i rödbrun färg och ytterligare tio
med oblater i grönblå färg. Dessa fästanord-
n ingar har en närmast fullkomlig cirkelform
och en diameter på 9 mm . Två märken har
monterats på annat sätt (kanske tog obla-
terna slut?) - de har sannolikt klistrats fast.

Allen, Engelsberg 1893. Arborelius' recept ionsstycke t ill Konstakademien. Foto Göran Petersson.
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Olof Arborelius' skissbok - uppslaget med de 22 fr imärkena.

Möjligen har Arborelius här nyttjat märk-
enas egen, kvarsittande gummering.

Den här typen av försegling har också
namnet munlack. Det bestod av tunna run-
da kakor av oblatdeg, ofta infärgade i skarpa
fårger. D å de fuktades lätt med tungan blev
de klibbiga och fick en aggressiv vidhäft-
ningsförmäga. O lof Arborelius' frim ärken
känns ännu hårt fixerade. Munlack var ett
givet inslag i brevskrivarens utrustning in på
186o-talet. Dä det fabrikstillverkade kuvertet
trängde ut det vikta brevarksomslaget för-
svann oblaterna.

O rdet munlack har väl tagits direkt från
tyskans Mundlack (mask.). På engelska säger
man wafer. I Frankrike och Italien benämns
det dubbelhäftande brevsigillet pain acache-
ter respektive 6stia.

Begreppet munlack var allm än t känt vid
18oo-talets mitt. August Strindb erg skriver i
första delens tredje kapitel i sin självbi ogra-
fiska svit Tjänstekvinnans son:

[ ... ]  Sålunda blev nattvarden icke vidare upplyftande
när han på lördagskvällen ätit av det heliga brödet  i
klockarens kök, där det bakades och stämplades med
en stamp på vilken krucifixet var graverat. Gossarne
åto det och kallade det munlack.  [ . .. ].

Svårbedömda skavanker

Genomlysningen avslöjar också att frimär-
kena flåtts av, ryckts bort från sina brev. De
uppvisar den sedvanliga blandningen av
kvarsittande pappersrester och tunna parti-
er. Fragment av brevomslagets papper finns
kvar på märkena liksom delar av frim ärkena
stannat på sitt ursprungliga underlag.

N ärvaron av sådana defekter och svärig-
heten att gradera dem utan att lösgöra mär-
kena ur skissboken gör naturligtvis varje be-
räkn ing av ett handelsvärde på de olika fri-
märkena mycket chansartad. Redan att typ-
och upp lagebestämma vissa märken erbju-
der svårigheter. Vattenmärken , viramarke-
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ringar eller förekomsten av till exempel fär-
gade silkestrådar i papperet låter sig inte all-
tid avslöjas. H är krävs det att m an far arbeta
med det lossade, väl rengjorda märket.

22 fr imärken

Sachsen 5 neugroschen
24 april 1856
Profilporträtt av kung Johann I (1801-1873)

Frankrike 8o centimes
1oktob er 1853
Profilp orträtt av kejsar Napoleon III
(1808-1873)

Sachsen 3 neugroschen
1jun i 1855
Profilporträtt av kung Johann I (1801-1873)

Preussen 3 silbergroschen
15 november 1850
Profilporträtt av kung Friedrich W ilhelm IV
(1795-1861)

Hannover I gutegroschen
23 juli 1851
Valörsiffra i vapensköld

Frankrike 25 centimes
1 juli  1850
Allegoriskt profilporträtt av Ceres, växtlig-
hetens och grödans gudinna

Mecklenburg-Schwerin 5 schillinge
1ju li 1856
Storhert igdömets vapen
Ett av två märken som inte fixerats med
brevoblat
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Frimärksuppslagets övre sida. M ärkena nr.1-11.
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Frimärksuppslagets nedre sida. M ärkena nr.12-22.
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Finland IO kopek
3 mars 1856
Riksvapnet och posthorn i oval, märket
klippt i oval form
Stämplat i Nycarleby(?) under 1857

Preussen I silbergroschen
15 november 1850
Profilp orträtt av kung Friedrich Wilhelm IV
(1795-1861)
Ett av två märken som in te fixerats med
brevoblat

Schweiz 5 rappen (5 centimes)
Sep tember 1854
Allegorisk framställning av den sittande
H elvetia

Bayern 6 kreutzer (typ II)
1 juli 185o
Valörsiffra i (obruten) cirkel
Ett av få frimärken som förefaller vara i
hygglig kondition . Makulerat med s.k.
Muhlradstemp el (kvarn hjulstämpel) 145
vilket står för Ingolstadt i O berbayern.

Sachsen 3 neugroschen
1 juni 1855
Profilporträtt av kung Johann I (1801-1873)

Frankrike 8o centimes
1 oktober 1853
Profilporträtt av kejsar N apoleon III
(1808-1873)

Sachsen IO neugroschen
24 apri l 1856
Profilporträtt av kung Johann I (1801-1873)

Sachsen 3 neugroschen
1 jun i 1855
Profilporträtt av kung Johann I (1801-1873)

Storbritannien I penny
28 januari 1854
Profilp orträtt av drottning Victoria
(1819-1901)
Världens första tandade frimärke!

Preussen 3 silbergroschen
15 november 185o
Profilporträtt av kung Friedrich Wilhelm IV
(1795-1861)

Thurn & Taxis I silbergroschen
5 juni 1853
Valörsiffra i kvadrat

Sverige (3öre)
1 juli 1858
Ingen valörangivelse, inget landsnamn,
endast text "Frim ärke för lokalbref "
i oval inom ramornam ent.
M ärket utkom ur sprungligen den 1 juli 1856
och motsvarade då 1 skill. bco .

Mecklenburg-Schwerin s schillinge
1 juli 1856
Storhertigdömets vapen

Hannover 1/ 15 thaler (2 silbergroschen)
21 juli 1851
Valörangivelse i vapensköld

Finland IO kopek
3 mars 1856
Riksvapnet och posthorn i oval, märket
klippt i fyrkan tig form
Bläckmakulering med dubbelkryss
(Tamm erfors)

Urvalet

En viktig fråga som genast ins täller sig är gi-
vetvis - N är klistrades märkena in i boken ?
Jag vill tro att det skedde efter den 1 juli 1858
då det svarta Lokalmärket typ a3 kom ut
och före hösten 186o dä Arborelius flyttade
till Stockholm . N ågon gång under äret 1859
låter som ett rimligt tip s. Det finns också en
möjlighet att märkena satts på plats redan
1857. I så fall har Arborelius senare, kanske
efter sin ankomst till Akademien , lossat ett
ur sprungligt objekt i m itten av den näst ne-
dersta raden . I dess ställe skulle han då ha
placerat det svarta lokalm ärket. Det överlap-
par sina grannar, både till vänster och höger
och bör i alla händelser ha klistrats in sena-
re än dessa.

Det ser ut som om Arborelius sneglat
efter det exotiska och art främmande. Mär-
kena är ju till största delen cen traleuro-
peiska - med en kraftfull tysk övervikt. De
tre nordiska är också på sitt sätt udda. De
finska har ju med sin ovala form en märklig
sigillkaraktär. Det svenska inslaget, det svar-
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ta Lokalmärket, kunde i princip bara skaffas
av den som kom till Stockholm , det gällde
endast som frankering på brev inom huvud-
staden .

Arborelius har valt att hellre klistra in
flera utländska märken av samma typ än va-
riera materialet med tidens svenska frimär-
ken . Det var nog synd. N är han placerade
frimärkena i sin skissbok hade man nyligen
kunnat köpa de fem skilling banco-valörer-
na nominellt på postkontoret i Falu n - det
låg då vid nuvarande Falugatan 6, nära Sto-
ra Torget. Aven 3-skillingar fanns att tillgå.
Ett måttligt an tal, tolv ark med inalles 1.200
märken levererades till Falun redan den 17
jun i 18s5, fjorton dagar före utgivn ingen .
Ransonen räckte med råge hela skillingtiden
fram till dess att märkena drogs in den 1 juli
1858. Men de fortsatte att vara frankeringsgil-
tiga.

Bakom postluckan i Falun satt vid den
här tiden en knarrig gammal trotjänare. Jo-
han Erik Wigander var stadens postmästare
i 53 är, frän 18n till 1864. H an var född 1786,
de sista fyra åren, efter 186o, fick han en till-
förordnad ersättare som skötte tjänsten . Re-
sidensstaden Falun (Fahlun) hade vid 1850-
talets slut 4.500 innevänare.

Skilling banco-frimärkena av 1855 avlys-
tes o fficiellt i Kungl. kungörelse den 3o de-
cember 19ro. I Generalpoststyrelsens cirku-
lär meddelas detta först den 18 mars 1911.
O begagnade skillingmärken kunde växlas in
mot kurserande, moderna. Ingen torde ha
använ t sig av den möjligheten är 191 .

Frimärksförvärv

Varifrån fick då O lof Arborelius de märken
han valde att montera? Den frågan lär vi väl
aldrig fa full klarhet i.

Teoretiskt kan de ha funnits i en kartong
i en cigarraffär i Falun - förslagsvis till ett
pris av 1 öre styck. N ågot mer sannolikt är
det att pappan köpt dem åt sonen på det
sättet (och till det p riset) vid besök i Stock-
holm .

Mest troligt är att de ryckts loss från
brev ur faderns korrespondens uppe i O rsa.
Den gamle språkmannen hade kon takter

r.

- . --·

-  d....
#

,
- - :J

Olof Arborelius.
Självport rätt samtida med frimärkssamlingen,

ca. 1858. Blyerts på tunt papper.
Privat ägo. Foto Göran Petersson.

med utlandet. I en dagboksliknande an teck-
n ing den 21 november 1858 nämner O lof  Ar-
borelius själv att han tillbringat en eftermid-
dag i Falun med lllustrirte Welt, en månads-
tidskrift som 1853 började ges ut i Stuttgart.
Staden hade en förtroendeingivande klang
för prästmannen uppe i O rsa, den är av
hävd ett pålitl igt p rotestantiskt faste.

Det var en tjock tidn ing, cirka 50 sidor,
och ganska dyr. Ett årsabonnemang från
Sverige kostade 9 riksdaler och 60 öre och
betalades väl av pappan . Rimligen sändes
den varje månad från Tyskland till D alarna
omsluten av en frankerad trycksaksbande-
roll. N ågot frimärke från kungariket Wurt-
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temberg, där Stuttgart var residensstad,
finns dock inte med i skissboken .

Ingen fr imärkstext

Jag har bemödat mig att h itta något textav-
sn itt i Arborelius' skissbok som belyser hans
frimärksin tresse. På den punkten har jag bli-
vit besviken . Ingenstans förefaller han göra
några an teckn ingar kring detta. Det stärker
in trycket att hans frimärksintresse var för-
strött och kortvarigt. H an växte upp i en
bildfattig tid, frimärksbilderna kunde utöva
en viss lockelse, särskilt om de kom från
tämligen fjärran europeiska riken . Det är
fullt möjligt att han inte var ensam om att
sätta märken på plats. H an hade kanske
rentav klasskamrater i skolan i Falun som
hade betydligt stö rre samlin gar vid 185o-ta-
lets slut.

I "En gammal postmästares minnen" ger
Karl Edvard Paulson hågkomster från sin
skoltid pa 185o-talet (Svensk Filatelistisk
Tidskrifi nr.8 1915). Som elvaärin g kommer
Paulson redan hösten 1856 pa läroverket i
H almstad i kon takt med åtskilliga frim ärks-
samlande skolkamrater. Det blir upptakten
till ett livslångt eget samlande.

In ternationellt var dessa skolbarn b lott
några av många. H elt säkert klistrades mär-

En legendarisk storsamlare i början på sin karriär.
Philippe de Ferrari i t ioårsåldern , runt 1860 .
Till vänster modern, markisinnan M aria Josephine
Francoise Brign ole-Sale.
Foto ur  Harry Wennbergs Frimärkskatalog  1954 .

ken in i hemmagjorda album och skrivböck-
er i rätt stor skala ute i världen vid den här
tiden . Lika säkert är att dessa kollektioner
till 99,99% gätt förlorade. De märken som
alls kunde lösgöras från sitt underlag har
vandrat in i nya och åter nya samlingar.
Mycket har givetvis kastats eller bränts i
samband med storstädningar och flyttning-
ar.

I det tidigare nämnda dagboksfragmen-
tet frän den 21 novemb er 1858 finns ända
några in ledande rader med postalt innehåll.
D agen var en söndag och förflöt i relativt
makligt tempo: Dagbok 21 November 18;8.
(kl.) 9 klädde mig och gick på posten, läste Pap-
pas bref (kl.) 9-n åt, skref bref till Magistern, gick
till Postkarln. [.  . .}.

Prästson och pojke

Annars rymmer skissboken en hel del av in-
tresse trots att så mycket av texten är rade-
rad eller överstruken . O lof Arborelius var
prästson , det är ett faktum som emellanåt
slår igenom i an teckn ingarna. Ett protokoll
där han avser att dagligen markera prestatio-
ner i dygdiga färdigheter som nykterhet,
tystlåtenhet och måttlighet upprättas om-
kring 1859. H an gav upp projektet redan för-
sta veckan .

Skissboken tycks vara helt bunden till
O lof Arborelius' tid vid skolan i Falun . H an
bör ha förvärvat den 1856 dä hans skolgäng
där inleddes. De senaste an teckningarna
härrör sig frän vären 186o, dä visste han re-
dan att han skulle börja som elev på Konst-
akademien till hösten . Texten är, som jag
nämnt tidigare, noterad med mjuk blyerts.
Till de lättlästa avsn itten hör adressen till
kon taktmannen och välgöraren i Stock-
holm :J.F Höckert No 8 Gustaf Adolfs Torg 4
trappor upp.

Ytterligare en skissbok av T. J. & J.
Sm ith 's beprövade fabrikat finns for övrigt
ännu kvar i släkten . Den är snarlik den för-
sta men firm aetiketten har annan typografi
och antyder närmast tillverkn ing under sen t
1850-tal. In tressan t nog är den signerad och
daterad den 17 oktober 1860. Ol of Arb oreli-
us har köpt den eller fått den samma gråkal-
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la onsdag som han inledde sina studier på
Konstakademien .

Denna andra skissbok är naturligtvis helt
fri från inklistrade frimärken . Å andra sidan
finns den specialtillverkade, gracila blyerts-
pennan ännu i behåll. Den var särskilt
konstruerad för användning på papperets
"smooth ivory surface" (elfenbenssläta yta).

Vådlig vadslagning

Att skolpojkar ändå är sig rätt lika genom
århundradena avslöjar några ganska överras-
kande anteckningar. De tycks ha varit vikti-
ga för Arborelius. Handstilen är ovanligt
stadig och de tillhör de få i den första skiss-
boken som försetts med en tydlig datering.
De gäller två separata vad :

10 .0 0 0 Rd till f ordra af A . Stejfenburg på vad.]. B.

A ndersson var vittne.

i  M ars 186o.

Vad detta i sanning storstilade vad kan ha
gällt är tyvärr höljt i dunkel. Summan,
10.000 riksdaler, var väl ungefär vad pappa
prosten hemma i Orsa kunde knåpa ihop i
kontanter under en livstid i kyrkans tjänst.

Den empatiskt lagde läsaren undrar kan-
ske hur livet gestaltade sig för unge Steffen-
burg efter denna hastiga men mindre lustiga
skuldsättning. Han tycks lyckligtvis ha kla-
rat den traumatiska situationen bra. Adalrik
Steffenburg gick inte under. Han blev fil. dr.
1872 och tjänstgjorde som lärare vid Falu lä-
roverk ären 1871-1896. Han avled 1899. Född
1844 var han tva är yngre än Olo f Arboreli-
us. Adalrik Steffenburg hade också prästan-
knytning, en farbror var kyrkoherde i Svärd-
sjö sedan 1847. Kanske herrarna inbördes
jämkade ned summan?

Omedelbart nedanför noteras ännu ett
vad med något blygsammare proportioner;

Slagit vad med C. G. A ström om roo Rd om j ag
någonsin kommer till Italien. A str. säger att j ag

aldrig, j ag att j ag kommer dit. C.Bohm var vittne.

186o, 25 ap ril.

Italien låg svindlande långt bort för skolpoj-
karna i Falun . Det här vadet vann ändå Ar-
borelius. Men han fick vänta länge på att
kräva in pengarna. I början av november
1870 kom Olof Arborelius äntl igen dit. Den
4 november, pa sin 28-ärsdag, trampade han
för första gången Roms gator. Vid det laget
hade väl förmodligen både Arborelius och
den arme Åström glömt den förargliga vad-
slagningen tio år tidigare.

Begagnat och obegagnat

Endast två av skissbokens frimärken är per-
forerade. De har givits ut i Storbritannien
och Sverige, de första nationerna i världen
som anammade den nymodigheten . De tju-
gotvå märkena är alla europeiska och begag-
nade. Tidigt, folkligt samlande gällde oftast
postbehandlat material. Sådana märken var
i allmänhet billigare och lättare att få tag på.

De riktigt avancerade samlarna i den för-
sta filatelistgenerationen satsade däremot
ofta på ostämplade frimärken . Men de drog
sig inte för att i nödfall blanda upp dem
med stämplat material. Vissa extrema säll-
syntheter fanns ju heller inte att tillgå i obe-
gagnat skick.

Ovannämnda resursstarkare herrar var ti-
digt ute. De byggde upp sina samlingar un-
der 186o-talets sista är och under de närmast
kommande decennierna. Deras samlande
började tio år eller mer efter skissbokens tid.

Till de samlare som främst riktade in sig
på obegagnade märken hörde som jag rap-
porterade i min artikel i Posty ttaren 1998 sa-
dana storheter som Ferrary, baron Arthur de
Rothschild och, i huvudsak, Thomas Keay
Tapling.

Många av de riktigt klassiska frimärkena
i världens tidigaste utgivning är svåra att
uppbringa i ostämplat skick. De var utma-
ningar redan för Ferrary och hans genera-
tionskamrater trots att dessa vägröjare var i
farten bara ett tjugotal år efter märkenas ut-
givn ing. Stora enheter av dessa ostämplade
rariter är än besvärligare att finna - det gäl-
ler inte minst alla nordiska klassiker. Emel-
lanåt är enheter helt enkelt otänkbara -

Mauriti us Post Office-märkena frän 1847
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Brev från konstnären och professorn J. C. Boklund t ill O lof Arborelius i Rom 1871.
Frankerat med 123 öre, t redubbelt porto t ill Italien 1869-1872 . Privat ägo.

framställdes ju faktiskt som handtryck, ett i
taget, direkt från originalgravyrerna.

Dessa och andra frimärken kan inte ens
teoretiskt beläggas som par, strips eller
block.

Post O ffice-märkena bör för övrigt rimli-
gen ha sålts "fardigklippta" - med som vi
tycker onödigt snåla marginaler - av gra-
vören James (Joseph) O smond Barnard
(1816-1865) person ligen . Med tanke på hur de
framställdes, gravyrplattan med de båda
märkesbilderna finns ju ännu i behåll, mås-
te de ursprungligen haft en hel del pappers-
yta run t sig. Det är säkert förklaringen till
att de bevarade exemplaren är så enhetligt
klipp ta, nära märkesbilden . Men sådana
läckerheter kunde inte gärna hamna i Arbo-
relius' enkla album . Märkena från ön i In -
diska oceanen upp täcktes av samlare först
1864, sjutton år sedan de givits ut. De finns
inte med i de äldsta katalogerna.

Sturzen-Beckers pionjärinsats

Köpstarka filatelister kring 187o kunde ock-
så, förutom det sportsliga momentet, med
viss rätt hävda att stämplar var fula. I många
länder användes veritabla "killers" - stam-
par som förvandlade märkena till oigen-
känn lighet för att i görligaste mån förh indra
att de bedrägligt brukades till frankering en
gång till.

Signaturen O rvar O dd, författaren O scar
Patric Sturzen-Becker (1811-1869) hade en
son , Vilhelm (1841-1910), som var frimärksin-
tresserad så utomorden tligt tidigt som run t
1857. Fadern, som reste en hel del, skaffade
materialet. I ett brev från Paris den 8 feb rua-
ri 1858 skickar han några frimärken till sonen
i Lund :  [ . . .] samt ettpar belgiska: de sistnämn-
da äro dåliga, men alla belgiska timbres bliva på
detta sättfasligt översuddade, det är belghundar-
nes maner [ .. . ].
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Vilhelm Sturzen-Beckers samlande tycks
ligga jämsides med Arborelius'. Allt tyder
också på att det sträckte sig över betydligt
längre tid och fördes med större engage-
mang och hetta. Men av denna efter svens-
ka förhållanden extremt tidiga gärning åter-
står ingenting i vår tid.

Stumma stämplar och talträngda

En Sverige-samlare med klassisk skoln ing
känner inte riktigt igen det här resonemang-
et om notoriskt kladdiga stämplar. Avtryck
på svenska skilling banco-valörer är helt
visst emellanåt odistinkta. Det beror på
funktionärernas ovana och stämpelsvärtans
sammansättn ing - den gjordes ofta av post-
mästaren själv med tillgängliga ingredienser
och på känn . Men snart nog blev det bättre,
mycket bättre. "Rikedomen i fråga om färg-
nyanser och de praktfulla cen triska stämp-
larna lockade mig in på detta saml ingsomrä-
de" skriver Guido Dierauer frän Zurich i
presentationen av sitt exponat fem ramar
klassiskt Sverige i utställningskatalogen till
Stockholmia 55. Anda vet vi att vära äldsta

Författaren Oscar Patri c Sturzen-Becker skaffade
frimärken t ill sonens samling redan på 1850-talet.
Trägravyr i  Illustrerad Tidning  nr. 45 1863.

stämplar i verkligheten in te alltid är prakt-
fulla eller ens "centriska".

Men vi uppfattar gärna spontan t en
poststämpel som ett cirkelrunt fenomen . I
Sverige är vi bortskämda med att den , ända
från frimärkenas barndom, är försedd med
avgångsortens namn liksom datum, månad
och årtal. Det var inte självklart i omvärlden
pa 184o- och 185o-talen . Snarast var det ett
undan tag och Arborelius' urval ger ett ut-
märkt belägg för detta.

Av de tjugotvå frimärkena i boken har
knappast något en i klartext uttalad ortsan-
givelse. Bara ett, det första finska, har ett
distinkt årtal. Till och med det enda svens-
ka, det svarta lokalmärket, uppvisar en oty-
pisk och "osvensk" avstämpling. Stock-
holm s stjärnstämpel - den finns i två vari-
an ter med olika längd på strälarna - likn ar
inget annat som använts för makulering här
i landet. Den är ju den normala stämpel-
typen på det svarta lokalfrimärket men före-
kommer annars mycket sparsamt eller in te
alls på våra övriga, reguljära märken under
perioden 1856-1861. För Arborelius mäste det-
ta ha varit ett egendomligt frimärke som
försett s med en sällsam stämpel.

Filatelistisk paleontologi
-  fri märkssamlande på 1840-talet

Ett men ingsfullt frimärkssamla nde föru tsät-
ter ju frimärken . Så snart sådana produce-
rats, tidigast i England un der vären 1840,
tycks intresset ha börjat spira.

Som världens förste samlare inom detta
nya geb it brukar dr John Edward Gray
(1800-1875) i London räknas. H an arbetade
inom British Museum som zoolog och in-
handlade den 1 maj 184o ett block med 1
penny-märken som han bevarade för framti-
den . Det är emellertid mycket ovisst om
dessa frimärken med säker identitet finns i
behåll i dag.

Gray skall alltså ha köpt märkena den
allra första dag de överhuvudtaget fick säl-
jas. Frankeringsgilt iga blev de först något se-
nare, onsdagen den 6 maj 184o. Det datu-
met brukar räknas som den officiella utg iv-
ningsdagen .
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Mycket intressan t och fan tasieggande är
också innehållet i ett brev som först nu
kommit till allmän kännedom .

I majnumret 1997 av The London Philatel-
ist berättar John R. H omersham om ett do-
kument som är ett un ikt tidigt vittnesbörd
om ett samlarintresse.

Brevet är skrivet den 14 december 1841 av
en John M . D avenport i O xford till advoka-
ten Henry D . D avies, Regen t Street i Lon-
don . Den korta texten lyder :

Dear Henry, Ifyou can descend to any thing so trifling
I will again ask y ou to put byall the postage stamps
y ou can: I having had a request from another quarter
to assist in making a collection of them.

I en an ingen fri översättn ing läser vi sålun-
da: - Käre H enry, om du kan nedlåta dig
till något så futtigt vill jag återigen be dig
att spara alla frimärken du kan : Jag har fått
en begäran från ett annat håll att hjälpa till
att göra en samling av dem .

Det står klart att detta är en upprepad
bön . Redan tidigare har D avenport bett om
bistånd, skriftligen eller muntligen . Det lå-
ter in te som märkena skulle nyttjas som ta-
peter. Men någon större omväxling kunde
mr. D avenport och hans beställare in te räk-
na med . D et fanns sammanlagt fyra olika
märken att samla pa i december 1841, alla
från Storbritannien .

M er kvanti tet än kvalitet

Sä tidigt som under 184o-talets förs ta är bör-
jade frimärken sålunda läggas på hög i Eng-
land. I början var varationsmöjligheterna
ringa. Vid utgängen av 184o fann s det tva
olika märken totalt i världen , året därpå
hade, som nämnts ovan , an talet fördubb-
lats. Inga nya til lkom under 1842.

De första intressen terna behövde osan-
nolika mängder. Frimärken användes i viss
omfattning till tapetsering av hela rum eller
uthus. Räknar jag rätt i hastigheten krävdes
det 2.457 "penny-blacks" per kvadratm eter
väggyta - detta under förutsättn ing att mar-
ginalen klipps bort och de läggs kan t i kan t.

En envis vandringssägen lever kvar se-

dan frimärkenas första tid . Den går ut på att
en fader (ibland en onkel) tillåter sin dotter,
eller niece, att ingå äktenskap endast om
hon dessförinnan samlat en ohygglig
mängd begagnade märken . I vissa versioner
lockas hon med en för tiden gigantisk bröl-
lopsgava, 3 .0 0 0 pund, om hon först samlat
in märken motsvarande det beloppet -
720.000 penny blacks!

Det är möjligt att detta till synes välvilli-
ga men i grunden djävulskt ondsin ta ko-
handlande någon enstaka gång verkligen ägt
rum. Under hösten 1842 publi cerades i The
Times of London flera annonser och notiser
på det här temat. Dale Speirs diskuterar
dessa uråldriga filatelistiska legender i en
kunn ig och kvick artikel, "A M illion
Stamps", i Le philateliste Canadien september-
oktob er 1998.

Ett barn för tusen märken

En kort uppsats som knappast varit känd
för Speirs publicerades i Magazin f ur Brief-
marken-Sammler nr. 24 i april 1865. Sakupp-
gifterna här sägs i sin tur ha hämtats från
den ungerska tidningen Esztergomi Ujsag.
Man resonerar om den väldiga ström av fri-
märken som sugs upp från kon tinenten av
britt iska köpare. O rsaken skulle till stor del
vara, sags det i artikeln 1865, att ofantl iga
mängder begagnade frimärken skulle behö-
vas för europeiska missionssällskap . För
r.ooo frim ärken kunde missionärerna köpa,
eller snarast byta till sig, ett fatt igt litet kine-
siskt barn - ett barn som annars skulle dö-
das eller överges. Barnet skulle dessutom få
en garan terat kristen fostran .

Vad dessa hårt trängda kinesiska föräld -
rar sedan skulle använda märkena till ut-
vecklas in te i artikeln . Kanske fanns det ett
laten t begär efter de granna utländska pap-
perslapparna på den kinesiska landsbygden ?
Man hade inga egna att samla på. I Kina in-
fördes som bekan t rikstäckande frim ärken
mycket sent, först är 1878.

Den här h istorien om frimärken som
räddar kinesbarn utövade en uppenbar lock-
else för Europas tidn ingsredaktörer. Den
äterges i Ungern och Tyskland vid 186o-ta-
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lets mitt. På hösten 1867 har den vandrat vi-
dare till Danmark och återberättas under
rubriken "Hvortil man ogsaa kan bruge
Frima rker" i N ordisk Frime rketidning nr. 4
den 2o november 1867.

Förhärdad filateIi

Teoretiskt kunde 184o-talets britti ska samla-
re göra ett minimalt utbud större. Strängt
taget var ju varje märke i de mycket stora ar-
ken, de omfattade 24o frimärken, olikt sin
granne. Sir Rowland Hill (1795-1879), ini tia-
tivtagare till enhetsportot och frimärkenas
introduktion i England, hade föreslagit ett
system med kontrollmarkeringar. De utför-
des som bokstavskombinationer, genom
dessa kunde man genast se varifrån på plå-
ten ett enstaka, kanske felframställt, märke
kom.

Ursprungligen tänkte sig H ill att bokstä-
verna skulle placeras i de övre hörnen. I de
nedre fälten avsåg han att man skulle ha en
given, ständigt återkommande kombination
V och R (Victoria Regina, Drottning Victo-
ria).

De slutligen utgivna märkena fick emel-
lertid malteserkors i de övre hörnen och
kontrollbokstäverna inhamrade i de nedre.
På arkets första rad gick bokstavsparen från
AA på märket längst till vänster till AL på
det längst till höger. Det stora arket avsluta-
des med den tjugonde raden där klicheerna
således var identifierade med kombinatio-
ner från TA till TL.

Jag har emellanåt funderat över om nå-
gon av pionjärsamlarna var en så förhärdad
filatelist att han sökte belägga alla de 240
olika bokstavskombinationerna på begagna-
de märken. Att skaffa dem på ostämplade
objekt var ju ingen sport - det var bara att
punga ut med det jämna pund som helarket
kostade så hade man fångat upp dem. Jag
har aldrig sett uppgifter om detta inom den
anglo-saxiska facklitteraturen. Men det skul-
le möjligen förklara att man i vissa fall be-
hövde så många, skenbart likadana frimär-
ken . Systemet med dessa mödosamt infoga-
de kontrollmarkeringar behöll britterna i
bortät 4o är. Pennymärket frän 1854 som

I
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Ostämplat sexblock av
Englands 1 penny-märke från 1840.

Med ledning av kont rollbokstäverna i de nedre
hörnen ser vi att märkena haft posit ionerna

6- 7, 18-19 och 30-31 på t ryckarket.
By court esy of Christ ies Auct ions and

Sp inks Auct ions, London.

Olof Arborelius klistrat in i skissboken har
till exempel bokstavsparet JG. Det var så-
lunda det n5:e märket i arket räknat upp-
ifrån vänster.

En annan och kanske mer lättbesvarad
fråga är denna: finns det någonstans i värl-
den en bevarad försändelse till Sverige där
frankeringen utgörs av ett an tal av 184o ärs
svarta penny-märke eller det (nästan) samti-
digt utgivna 2-pencemärket? När fick
svenskar i Sverige för första gången person-
lig direktkontakt med frimärken?
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Sargade skönheter

I Postmuseums samlingar finns sedan länge
ett skakande vittnesbörd om gamla tiders
onödigt handfasta frimärkshan tering.

Genom en donation av Filip Tillman
(1887-1973) i augusti 1941 blev museet ägare
till ett ansen ligt antal nedklippta äldre
svenska frimärken . Ursprungligen var de
förpackade, efter färg snarare än valör, i
bun tar med mo i varje. Samtliga märken var
sålunda omsorgsfullt berövade sina tänder.
De hade, i likhet med Arborelius' material,
inte blötts av utan flåtts eller skur its direkt
från brevomslagen.

Tillman överlämnade gåvan tillsammans
med ett utförligt och in tressant följebrev.
Av detta framgår att han inköpt partiet, ca.
6.000 märken , av en frimärkshandlare några
år tidigare. Tillman hade använ t märkena
vid sin nyans- och stämpelforskni ng. Tidi-
gast blev dessa säregna objekt omhändertag-
na 1938 "av en gammal gumma frän ett äl-
derdomshem, vilken funnit det bland en av-
liden pensionärs efterlämnade tillhörighe-
ter." Det material Filip Tillman skänkte till
Postmuseum var en mindre del av det stora
partiet.

Bland märkena dom inerar de sex Vapen-
typ-valörerna frän 1858. Av dessa överväger
in te ovän tat 12-öringen. Det märket ensam t
representerades med ca. 3.50o exemplar. Av
skillingmärken ingick endast 4-skilling ar,
ofta instuckna bland 12-öringarna, totalt 200
a300 exemplar. Dessutom fanns ett hundra-
tal svarta Lokalmärken .

Att döma av stämpeldatum och nyanser
är alla frimärken utgivna och använda se-
nast under 1864. Tillm an utg är frän att till-
varatagandet och paketeringen skett detta
år. Klokt nog har Tillman låtit några buntar
förbli in takta, oöppnade. Jag kan möj ligen
tänka mig att vi därigenom inom Postm use-
um har i behåll några av de allra äldsta orör-
da originalbuntarna som existerar i världen .

Det är min person liga förhoppning att
denna tidstypiska, kuriösa men rätt okända
kollektion i ett urval kan visas mer perma-
nent utställd inom Postmuseum .

Redan de gamla belgierna

De tillmanska frimärkena ovan verkar för-
ädlade av den ur sprungliga tillvaratagaren-
de förefaller att ha klipp ts ned just för att
användas som väggbeklädnad .

Den första, någorlunda ordnade och of-
fen tligt visade samling vi känner till tycks
dock ha uppträ tt sä tidigt som 1852. Den bel-
giske geografen och forskn ingsresanden Ph i-
lippe Marie Guillaume Vandermaelen (1795-
1869) exponerade i sitt egenhändigt in stalle-
rade museum i Bryssel en frimärkstavla för
allmänheten . Den synes ha hängt som en
liten udda detalj bland allsköns vapen och
etnografiska artefakter.

Skyddade bakom glas visade Vandermae-
len mellan 8o och mo frimärken från hela
världen . Urvalet, sannolikt var objekten
ostämplade, torde ha utgjort de flesta av de
frim ärken som dittills kommit ut . En upp-
gift jag sett sager att det per 185o fann s 64
olika märken totalt . Den kan stämma, åt-
minstone om den avser situationen den 1 ja-
nuari detta år. Utgivningstakten var sanner-
ligen måttlig under frimärkets första decen-
mum .

Vandermaelens tavla gjorde djup t in-
tryck på några ynglingar som såg den . Det
var sedermera konstnären och samlaren
Adolph Reinheim er (1843-1910) och den ni t-
tonårige Jean Baptiste Moens - mer om ho-
nom senare.

Reinheim er dristade sig till och med att i
en akvarell återskapa detta ur tida frimärks-
exponat mer än ett halvsekel senare. Denna
rekonstruktion av ett ögonvittne visar 88 fri-
märken eller urklipp från helsaker. Fan tom-
bilden är misstänkt exakt och detaljerad,
Reinheimer var ändå blott nio år gammal
då han hade tillfälle att studera frimärkstav-
lan . In ternationell, historisk expertis är
överens om att tavlan verkligen existerade i
Bryssel. Man poängterar dock att det upp-
givna äret, 1852, in te är hundraprocentigt sä-
kerställt . Den 1906 mälade rekonstruktionen
av Vandermaelens kollektion bevaras ännu
inom British Museum .

Jag gör här spon tant den reflexionen att
vår belgiske geo- och kartograf är en av
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Några nedklippta fr imärken 5 öre Vapen ur Filip Tillmans donat ion till Postmuseum 194 1.
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ingen filatelistisk litteratur alls. Nu, några år
in på 60-talet vällde i ett slag en störtflod
fram, parallellt och praktiskt taget samtidigt
i flera länder. Det tycks ha funnits ett väl-
digt, uppdämt behov av information och
kon takter mellan samlare.

Sir Row land Hill, filatelisternas andlige gudfader.
Här ser vi honom på ålderdomen med ett par

nybörjare och ett välfyllt hela världen-album i knät.
Frimärket utgivet i Belgien 1965.

M otivet är en detalj av en väggmålning i cent ral-
posthuset i Bryssel, utförd 1897 av konstnären

Joseph Emmanuel van den Bussche (1837-1908).

mycket fa personligheter i den filatelistiska
historien som föddes redan under r7oo-ta-
let. En annan är givetvis sir Rowland H ill
som också han såg dagens ljus är 1795.

De första fr imärkst idningarna

De som greps av "timbromanie" (frimärksga-
lenskap) un der 184o- och 185o-talet fick för-
söka bemästra farsoten utan handledn ing
bäst de kunde. De första tidskrifterna för fri-
märkssam lare kom pä 186o-talet. I Paris bör-
jade Le Magasin Pittoresque införa en åter-
kommande spalt om frim ärken i jun i 1862.
N ästan samtidigt började regelbu ndna artik-
lar om frimärken komma i Cassell's Illustra-
ted Family Paper. I Storbritannien fanns ock-
så Monthly Intelligencer som från september
1862 innehöll en avdeln ing för samlare. Den
15 december började där The Monthly A dver-
tiser utkomma, det var världens första tid-
n ing som uteslutande vände sig till fri-
märkssamlare. Den upphörde redan som-
maren 1864. Mer länglivad blev The Stamp
Collector's Magazine. Dess första nummer
kom i februari 1863 och tidn ingen levde vi-
dare i tolv år.

Tappen hade gått ur tunnan . Under hela
1850-talet pub licerades, så vitt vi känner till,

Le Timbre-Poste

Den klassiska månadstidningen Le Timbre-
Poste började utges i Bryssel i februari 1863.
Redaktör var den legendariske Jean Baptiste
Moens (1833-1908). Moens var väl det ordna -
de frimärkssam landets tidigaste portalf -
gur - som handlare, forskare och författare.
H ans tidning blev långlivad, totalt utkom
456 nummer, och den utövade ett mäktigt
in flytande på samlare över hela världen .
Den upphörde först med decembernumret
är 19oo . Samm a år lämnade också Moens
sin verksamhet som handlare.

Den första ärgängen 1863 var utan illus-
trationer. Märkligt nog omtrycktes den i sin
helhet 1864, nu i nättare format och med ät-
skilliga in lagda bilder. Det är denna nytryck-
ta årgång med delarna sammanhålln a i ett
stort samlingsnummer betecknat 1-12 som
jag har haft möjlighet att granska.

Vid sin sida hade den jovialiske mäng-
sysslaren Moens sin svåger, den diskrete
men mycket kunnige och välskrivande Lou-
is H anciau (1835-1924). Monsieur H anciau
var med rätta fruktad för sin sällsyn t retliga
och spetsiga penna, emellanåt doppad i vad
som tycktes vara ren t förgiftat bläck.

I Leipzig

I Leipzig utk om den 1 maj 1863 den första
tyskspråkiga frim ärkstidn ingen , den redan
omnämnda Magazin f ur Briefmn arken-Samm-
ler  - namnet säkert lånat från den brittiska
som började utges i februari samma år. Den
producerades av herrar Zschiesche & Köder
till och med april 1867 och blev ett viktigt

Gamla nyheter.
I Le Timbre-Paste  nr. 136 1874

rapporteras om utgivningen av de långa
svenska tjänstefr imärkena.
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Chronique.

SUEDE.

Depuis le1 ••jan-
vier dernier, il a
t eemis des cartes
ct 1imbres officiels,
ainsi quc des chif-
fres Laxe. Leur

nnnununnnnnnnn/nun usatqe t ant pure
menl administratif, il est intcrdil aux bureaux de
poste de vendre au public Je ces caries ou tim-
bres.

Les chiffres laxe sonl reserves aux offices de poste
pour taxer les lellres non affranchies ; les caries et
timln es officiels ne sont d livres qu'aux autorites et
fonclionnaires specialement auloriscs å les acheter.

JI existe neuf valeurs de timbres officiels impri-
mes dans les m&mes couleurs quc lus timbres ordi-
naires. Au centre d'un ovale sont les armoiries du
royaumc. En haul  Suerige  (Suede) ; en bas, la va-
leur en toutes lettres ; Je chaque cöLe, dans un

petil ovale, _la valeur revetee en chiffres, avec !'ins-
cription:  Tj enstefrimarke (tim bre poste pour corres-
pondan ze officielle). Tous ces timbres soot f un
m&me type et imprimes sur papier blanc avec
piqure 14  :

5 öre, bistre.
ä -  -,,ert.
6 lilns.

2 bleu .
20 rouge-vermilion.
24 jnune.
50 brun.
50 rose.

t krono, blcu r t bistre.

Ce dernier timbre est imprime en deux couleurs
comme le timbre d'Helsingfors. La partie supe-
rieure csl bleue , cellc infärieure bistre. « En
krona n, (une couronne) esl la valeur equivalenlc
d'un riksdaler.

Les cartes oflicielles sont imprimees en couleur · ·
sur carton blanc. A la partie superieure gauche sonl
les armoiries ; å droite, un cor de poste renferman_l
un chitfre valeur, surmonte du mol  Sverige,  avec
valeur en toutes leltres en dessous ; au milieu une
inscription sur deux lignes, que nous traduiso ns :
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1849. fir · 1850.

2 riefiarfen-mnfer.
i n r ga yr hermittlmgs 3riefarktenrl tlrs,

behufs der Anlage von Albums,

.fiir -Liebhaber nnd Händler.
i:{erausgegeben von Zschiesche & Köder,

33li3n - & 3ntiquitit±en- ös bäftin 3 ipig , 3 öni g stms s 25.
In Kommission bei Hermann Fr ies·In J:.eipzig

und zu bezlehen durch &lie Buchhandlnngen und Postämter.1s63. 16 3.

. . . . ' . .

Dleses Organ win! enthalten : 1. Auf d as Sammeln und den Verkebr mlt Briefmnrken , sowJe nnf die Anlage vorr Albnnis
bezligliche grössere Anfslitze. - 2. Beschrelbong nen emltt lrter Brlefmarkon , Converts etc., mlt begleltenden Abblld ngen,
sow'ie von Naebblldnngen scltener iilterer Mn.rken und Co verts . - 3 . . Geographi sche , geschichtliche und stat istische Mit-

• theilungen tuber bisher wen ig bekannte Lind er , d eren Namen erst dureb den Brlefmnrkenverkebr dem -grösscm Pnblikum
bekannt geworden sind. - 4. Literatur : Bespreehungen tlber Brlefmarken-Sammlungen betreffende doutscbe und fremde

. . Schri ften und Kataloge. - 5. Anzeigen. - 6. Korrcspondenz.

Dae ,,Maga.ztn · f ilr Brlefm&rken-å ammler " en ch cln t mon a.tUCh . - Der P rele pr . Nummer be--
t rl gt 2 1/2 Ngr . - An zelgon werden die gespaltene Peti tzeUe zu 1l g Ngr . aufgenommen und

wind an H. Engle r' s Annoncenb ur eau in L eip zig zu adres«siren .

= = = = = = =====
M. 3.] [1.l uli.

Hat die Briefm'arkenmanie iiberhåupt noch
eine Zukunft?

dem guten Geschmack als der Eitelkeit die-
nende Dinge, gegen welche der noch mehr als
Yernunftgriinde wirksame Pfeil des Spottes

Diese Frage mag wohl schon Mancher, der ohnmächtig abprallt, so gehört es doch schon
noch nicht Gelegenheit gehabt, den Umfang, in England, Fr ankreich, Belgien und theil- -
welchen d ie neue Liebhaberei gewonnen und weise in DeutschJ.ancl und anderwärts in- den
welchen lebhaften Verkehr sie zu ihrer Be- höhern Schichten der Gesellschaft zum guten
friedigung· hervorgerufen hat , aufgeworfen Ton, im Empfangszimmer neben den neuesten
und im vernei nenden Sinne .beantwortet literarischen Erscheinungetr und Musikalien,
haben. Aber man blicke nur ein wenig um auch auf dem runden Tische ein e möglichst
sich, und iiberall stossen wir auf Dinge,· die vollständige Sammlung _von Briefmarken in
anfangs als '.l'ändelei, als launenhaf'te Mode, geschmackvollem reich verziertem Einbande
als ein Erze gniss des Zufal ls aft r aten und a flegen zu können. Wer an der Zukunft
doch später so tiefe Wurzel im allgemeiuen der Briefmarkenmanie zweifelt, der iibersieht,
Leben fassten, dass sie unwillkui·lich zum d ass h ier ein. wohl zu beachtender Hebel in- -
Bedlrfniss wur den. Wird nun auch der Be- direkt mitwirkt, der eine  im  Verh!;.ltniss stets
si tz eines Briefmar k en-Albums g erade nicht steigende ergiebige Quelle offen hält - es
zu einer allgemeinen Nothwendigkeit werden, ist dies die ins Ungeheure gehende Pr o-
wie manche andere, weniger dem Nutzen und duktion, die sich  oft  veränder de Form und
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Redan i nr. 3 år 1863
diskuteras i M agazin fur Briefmarken-Sammler
om fr imärksmanien överhuvudtaget
har någon framtid.

organ för kon tinentens tidiga samlare.
Leipzig var något av en huvudstad för

centraleuropas pionjärer. Ar 1864 började
här också A llgemeine deutsche Briefmarkenzei-
tung komma ut. Jag har funn it den om-
nämnd med en obetydlig men förvånad no-
tis i Illustrerad Tidning nr. 35 den 27 augusti
1864. Sannolikt är det första gången en fila-
telistisk publikation kommenteras i svensk
press. Denna nya tyska tidning blev mycket
kortlivad, den överlevde inte sitt första ut-
givnmgsår.

Nordisk Frim<Erketidene
gavs ut i Köpenhamn mellan 1867 och 1868.
I varje nummer fanns en present t ill läsaren
- ett samtida, ostämplat fr imärke i låg valör.
Ur nr. 1 från 1867.

Tidskrifter i Norden

Den särklassigt äldsta nordiska frimärkstid-
n ingen kom i Danmark så tidigt som 1867
Denna, den tidigare antydda Nordisk
Frima:rketidene i Köpenhamn, hade liksom
den ovannämnda A llgemeine deutsche Brief-
markenzeitung en anonym utgivare ("en
Frim a:rkesamlerforening") och blev likale-
des kortvarig. Det första numret utgavs den
26 augusti 1867; med dubbelnumret 1I-I2
gick tidn ingen i graven den  3o  juni 1868. O r-
saken var naturligtvis att tillströmningen av
abonnen ter in te blivit vad redaktionen hop-
pats. Det var verkligen tråkigt, tidn ingen var
prydlig och genomarbetad och innehöll
bland annat fylliga redovisningar av den nu
ständigt ökande bokfloran inom det filate-
listiska området. För dagens samlare av fila-
telistisk litteratur är denna urgam la danska
banbrytare en eftersökt raritet.

NORDISK fRJM.£RKt:rtOENOE. NOR.DISK FRll:IA.:R.KETIDENDE'..

tre rriour rt er t re taJ.:kede, som \'o.ndm«rt e bar 10 P o 2 &b.
en  Rose Mb.  et Malt eseri ors.

Fl 1tla n d. Uerfra tt dt r sendl os ct nJI Al:t.rt.e. I Mid-
len er den flnsk.e L&,·e i et b onet SLjoJd. \' ir.rdian in lse11
il \\larLJ flndes i den e,·erste t,s: den ot11,r, 1e 1\11.nd pa.a.Svensk,
i dt n n nstre pa:i. Ruffisk og i den ha lre p.,a F in!.k. Vir.rdi•
tallet ta e r i en Cirt el i al e 4  Hj er er,  Frimit rket er
tau.ea, eu taoiebruot paa Jn idt

J\'o,-gt .  · Det er underligt
L.and fs et sig en ny d rare al

man har forandret Bogsta er e
.2 SKILL , desuden sta er Lav

2 5 % %
P r e111u n. Man man lad)

Tiden ; de conOU.erede de han/-- o z

• Frima,,ke,. · Mo

Uastnt rl sarbeid,e
gjore nogcn Pry
d i n e til folg et

orange, 3 Ir. rtl
For at det Hel e l an hli e symmetri
en Cou,·ert.emiu iÖu Lil de sammi

thi iur er del allerede ved den anden Serie. Oenoe anden Serie
er endnU iU.e raids tidlommen : l ta.rter til en V rdi ar
10, 25 og 50 Milui mu ere salte i CirtulaUon., de til 30, 40,
100, 200, 400 og 800 Mil&imu 1t.aae end.nu i Bero.  Det  er
ellers m&Religt not , al dtr for 0iebillet i Spanien benyttes
Frimltrter med lte rorlkjellige Mynlaogh·ebtt, oemlig CUU101,
Centesimos og Milb imu.

.\ ll // /1/.\"/1 FIii . U//i H //Jf .l"/JJ;
udgaaer een Gang own Ma ] s , d, 2 l e og kost r 32 g
J vartl et : t ertissr ment er w oosf or en Pr iis af tG Petit-
linien et her de ns  P' i ds , L. Eg e r paa Bla det o dtages i
e l ver Hog l l e samt o s a} ] - ogt r #l eer t a r t Lu n d,
k t areb o ler ae M. a, 1-te s,r

Me d he rt N u u e r fol «r

,,,.,,,,.
et ubr ugt Fi mr r i e,

.1'1111/J/Sf, FIi i ; /1/if l/ /Jf .\"Dt".
d a ar r e n Gang om MLi an

h artahet. A r tis«r e nter
ii i r Peller dens Pin d«, E
ent e r o glade samt ogsau
k larebo der e Mr. , Iste salS l e is. De r imodesees

hidlil er der ililun dl ommet en
ar f an·e , frem1tiller · det- bekjendl

benskj old, omgh·e t af 22 sma  t
Landet! Na.rn og i'llenlens Art er us e  an e t,  ea Lel ughed
hu. be Yi al  kunne  byde YOffl Ltu ere CD Albiltloing herar.

S'ponfu .  Er noget Land rigt paa Frime rh t , maa det
da e re Spanien , der Ou I saa lang Tid u rlig bar udsendt en
RarUe af Fri1111ert er, mrn det bliver m«r 08' meer begjltrli&l,

w. il. :!Ui:le 1 ui:- l o • t .. r :{2 ,;
es for t'll Pr i s af 6 ¢ Petit-
nger paa Hl a det mo lt «es i
s Bogtr l er Ca r l Lu nd,

de nye Frimaerter udlomne l
ke Fri eri er
trem llamde.r;
then: 2, 3, 5,
n den nm me.
er der ogu.a
a ster , Yr di
Talt erne. I Fotb del.se med

tccurat Wl!me g, men med
i Kreuzer ,  og af denne Slag

t er orCouerter. Senere han
r er udtommet en ou rert til
25 Soldi, der er 'riolel.

\ n i udr.rt e Afbildni.ng '"*'
Umzr ke, det er lila af  Fan e

i velse.

E lf.

I•, lagde R1u en, ban malede
e d e Maa de be rer dette Land
'z.rdi llf f) pence har fuel en
ml, nu er tlet ble\Cl gren!.

e Tid s iden beb udede Frir r rle
_ ., - · ·- v , .. - u nu eodelig ndkommet; dell

Fan e er lila, og del ligner ellers det i 1861 emillerede Yiole:ue'
8  pies Frimrie.

4 F R I A
N• l • I. De1111e eo«eW.e Coloni lif;ner alet ille de apdre
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I Sverige ko m TidningförFrimärksamlare
först 1886. D h ade redan filatelister i länder
som Rum änien , Nya Zeelan d och Peru se-
dan en tid haft egna or gan .

Frimärken lever farligt

I följande utdrag ur tidn ingen Nordisk Filate-
li jun i 1938 är det sann ol ikt en tidig vägled-
n ing - Handbuch f ur Briefmnarken-Sammler -
som citeras; - En god handledning i filate-
liens irrgångar tycks en handbok u tgiven
1863 i Leipzig, ha varit . Sälun da läm nas fö l-
jande råd angående sättet att sam la frim är-
ken : "M ed vatten löses frim ärket av frän ku-
vertet , varefter m an låter det to rka , klipper
av ytterkan terna och klistrar in det m ed
gum m i arab icum i album et".

- Med sådan a rådgivare får m an sann er-
ligen in te förvån a sig över att m ånga av våra
äldsta och värdefullaste frimärken b livit
spo lierade, kon staterar N ordisk Filatelis re-
daktör h elt följdriktigt. Än då förstod fack-
m an nen i Leipzig vattnets betydelse. Värl-
den h ade varit vackrare om in te så m ånga
av de tidiga frim ärkssam larna slitit loss m är-
kena från sitt un derlag.

O van näm n da Handbuch hade försiktigt-
vis också den en anonym upph ovsm an .
D en gavs u t av Verlag der D urr' schen Buch-
h andlung. Modern forskn in g (M an fred Am -
rh ein) har visat att den är änn u äldre än
tryckåret anger. D en publicerades m ed viss-
het redan i slu tet av 1862.

But iker och föreningar

Butiker m ed frim ärken har fun n its länge. I
början var de o fta nog in te specialiserade,
frim ärken a kun de trängas m ed rakkn ivar, ci-
garrer, böcker, kopp arstick eller litet av var-
je. I Stockh olm kun de m an köpa frim ärken
för sam lare i vissa an tikvariat och tobaksaf-
färer ätm in sto ne un der 1870-ta let.

Stockh o lm sfören ingen s ryktbare Josef
"J uffe" Johan sson (1857-1919) köpte p a kredit
en stor cigarrlåda m ed gam la svenska fri-
m ärken i en an tikaffär p a H ornsgatan 1873.
D en in nehöll b lan d m ycket annat 4oo svar-
ta Loka lm ärken a 1 öre styck, 5.1oo fyrskil-

lingar för ett p ris av IO öre per 1oo och 200
åttaski llingar som kostade 2 öre per styck.

U nge Juffe var vid det tillfallet en sex-
tonårig sko lpojke. Senare b lev h an m edlem
nr . 1 i Frim ärksam lare-fören ingen i Stock-
ho lm . Sin stö rsta beröm m else van n han
m ot slutet av sitt liv dä h an i juli 1918 upp-
trädde som bulvan i Värnam o . H an köpte
där upp flertalet av de Gustav V m edaljong-
m ärken i valörerna 55 och 8o öre som "av
m isstag" försåldes på stadens p ostkon tor.

Aktuella, kurseran de frimärken kun de,
förutom på postkon toret, Lilla Nygatan 6,
inhandlas i P. A. H uldbergs Basar p å Norr-
bro och hos O tto N elson och andra kom -
m issionärer i Stockh olm ända från starten , i

juli 1855.
Utom lands salu förde föregångsm annen

Jean Bap tiste Moens i Bryssel redan 1852 fri-
m ärken i liten skala i sin p appersaffär i Ga-
lerie Bon ier. I Englan d skall det ha fun nits
någon ens taka h andlare i verksam het i H ol-

born 1853.
Fören ingar för de sam lare som vågade

visa sitt in tresse o ffen tligt d röjde. Enstaka
filatelister do lde sig b land m edlem m arna i
O m nibu s C lub of New York redan vid 1850-
talets slu t. D en dom inerades annars av sam -
lare som ägn ade sig åt m yn t och m edaljer,
sigill och autografer.

D en första fören ingen uteslutan de för
frim ärkssam lare grun dades 1865 i Paris m en
den överlevde en dast några m ån ader.

Mot 186o-talets slu t b lev fö ren ing arna
fler och livskraftigare. The Royal Ph ilatelic
Society i Lon don , grun dad 1869, är den
äldsta som fin ns kvar i vår tid .

I Sverige har man traditionellt varit sen t
ute i filateli-h isto riska sam m an hang. D et
gö r upp täckten av Ol of Arborel ius' m ikro-
ko llektion extra överraskande och in tres-
san t . Frim ärksam lare-fö ren ingen i Stock-
h olm grun dades 1886, sam m a år som vi fick
vår första facktidskrift . Året därpå hölls för
övrigt i Frankfurt am Main den första in ter-
n ation ella frim ärksu tställn ingen .

De tidigaste katalogerna och albumen

En enkel, h an dskriven och litograferad
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trycksak på tolv sidor utgjorde den första
frimärkskatalogen i världen. Den framställ-
des av O scar Berger-Levrault (1826-1903) i
Strasbourg den 1 september 1861 och den
minimala upplagan cirkulerade mellan ett
begränsat antal intressenter.

Berger-Levraults katalog bildade sedan
grundstommen i en mer utarbetad förteck-
ning redan i december samma år. Den var
på sitt sätt ambitiös, tog upp perforerings-
skillnader, upplagevariationer och nyanser.
Den omfattade 43 sidor utan illustrationer
och brukar räknas som världens första
egentliga frimärkskatalog tillgänglig för all-
mänheten . Utgivare var tjänstemannen i det
franska postverket Alfred Potiquet. Titeln
var anspråksfullare än dess oansenliga yttre:
Catalogues des Timbres-Poste Creesdans les di-
vers Etats du Globe.

Kataloger med prisnoteringar dröjde ett
par år. De tidigaste publicerades under sen-
sommaren och hösten 1863 i Leipzig och i
Paris.

De första albumen som framställdes spe-
ciellt för frimärken kom i Paris 1862. De
gavs ut såväl i franska som engelska och tys-
ka upplagor. Annars klistrade pionjärsam-
larna sina, oftast illa tilltygade, frimärken i
vilken lämplig bok eller häfte som helst.
Gärna tycks man ha utnyttjat autogratböck-
er. Autografsamlandet gick som en veritabel
epidemi över Europa vid 18oo-talets mitt
och resulterade bland annat i upprörande
tillgrepp eller stympningar av oersättliga do-
kument på bibliotek och i arkiv. Olof Arbo-
relius' skissbok är i allt väsentligt lik en av
epokens böcker för sådana samlare.

De första fr imärksauktionerna
-  en milstolpe rubbas?

Uppgifterna om den första egentliga fri-
märksauktionen är samstämmiga. Den ska
ha ägt rum i Paris den 29 december 1865 dä
den nyligen avlidne handlaren J. W. Elbs
kvarlåtenskap skingrades. Den auktionen
tycks rent av vara i särklass tidig, nästa lät
vänta på sig bortåt fem år.

Denna världens första frimärksauktion i
Hotel Drouot 1865 finn s noterad hos sädana

auktoriteter som Bierman, Bri.ihl och Mack-
ay. Med en sådan massiv enighet i ryggen
tvekade jag inte att använda det vägmärket i
min Postryttarartikel 1998 om Philipp Ferra-
ry. Auktionen efter honom ägde ju också
rum inom Hotel Drouot precis som Elb-
auktionen sextiotalet år tidigare. Gerard
Gilbert (1879-1943), den auktionsansvarige
franske experten, lät elfenbensklubban svin-
gas över Ferrarys skatter under 14 förrätt-
nmgar.

Hotel Drouot hade skällts för att vara
smutsigt, oändamålsenligt och slitet redan
vid invigningen pa 185o-talet. Först 1957
åstadkoms en omfattande uppsnyggning
och renovering av detta staden Paris off ciel-
la auktionsverk. Med ansiktslyftningen för-
svann magin. Paris förlorade sin position
som en av världens ledande metropoler för
frimärksauktioner.

Men nu har jag, helt oavsiktligt, möjli-
gen givits tillfälle att flytta tidpunkten för
de första frimärksauktionerna ett par år bak-
ät i tiden . I november 1998 inledde jag jak-
ten på Arborelius-dokumentärt stoff. Bland
annat köpte jag in några bundna årgångar
av Illustrerad Tidning. Det fanns säkra upp-
gifter om att den unge Olof Arborelius av
och till medverkat i den, både med bild och
text.

Under 186o-talet innehäller Illustrerad
Tidning en återkommande spalt med notiser
från den stora världen . Rubriken är Hvarje-
handa, frän och med 1865 ändrad till Notiser
från utlandet. Här finns i kortfattad form
rapporter om allt mellan himmel och jord.
Ohyggliga katastrofer med fartygshaverier
och vulkanutbrott varvas med blänkare om
det nyckfulla dammodet och societetsskval-
ler i största allmänhet . Vid 186o-talets mitt
hålls de första hund- och ostutställningarna
i Paris.

Tidstypiska tragedier var de återkom-
mande tillbuden med kvinnors eldfängda
kläder. Krinolinerna dominerade 186o-talets
dammode. De bestod av alltmer osannolika
mängder tyg som spändes ut över en ställ-
ning av valben eller metall. Textilierna var
ofta infärgade med lättantändliga fårgstoffer
och kemikalier. Ett ögonblick av svepande
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Den högeffekt iva verksamheten hos en expanderande fr imärksgrossist vid 1870-talets slut.
Trägravyrerna ursprungligen publicerade av fi rman Louis Senf i Leipzig i den egna t idningen
11/ust rirt es Briefmarken-Journal nr. 1 1879.
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oaktsamhet vid ett levande ljus fick föröd-
ande följder.

Enbart i England omkom under ett enda
är, 1862, in te mindre än 436 kvinnor på detta
sätt . (Illustrerad Tidning nr.48 1863).

Förvånande nog fann jag bland dessa
mycket fin stilta telegram följande i nr. 6
frän den 6 februari 1864 :

I Champs Elysees ha på senare tiden hållits
offentliga auktioner på bre/märken. Den bj udande
publiken utgöres till största delen af guvernanter och
kammarj ungfrur.

sidorna 49-50 i den under 1864 nytry ckta är-
gängen 1863 av Le Timbre-Paste. Rimligtvis
fanns artikeln ursprungligen införd i tid-
skriftens nr. 12 den 31 decemb er 1863.

Men den svenska notisen talar ju faktiskt
om auktioner och en regelrätt budgivning
snarare än om byte eller van liga köp .

Filatelistgenerat ion X

De första som rev, klipp te eller blötte fri-
märken från brev visste just inte vad det

r rädgöra med flere vetenskapsmin angäende sin
ballongs missöden. U nder ti den arbeta i P ari s brö-
der a Goddard dag och natt pa en ny ballong, »Ko-

e  losseu•, som skall rymma icke mind re  iin  16,000  Im -
le bikmeter gas. Den första resa n är ti lliiriwd a tt före-
k tagas i höst.

a = I Cha mps E lysees ha p l senare t iden hillit a
ts offen tliga aukt ione r pi b refmr ken. Den bj udande

puulikcu ul!(Öres t ill största delen a f guver anter cch
kammarj ung frur.

= Den 5 j anuari a ftäcktes i D ublin O liver Gold-
sm iths stay .

= F ru R istori bar gi fvit skalden P aolo F ranchi i
uppdrag att för sig skrifv a en dram, kullad •Henrik Vl II:1
fem gemi ler», i h vilket styeke den namnkunniga
skädespelerskan vill ensam framstil la alla dessa fem
olyekliga qvinnor.

Världens första fr imärksaukt ioner? Not isen i  Il lustrerad Tidning  nr. 6 1864.

Dessa korta rader tycks ha undgätt h isto-
riker och forskare, inom och utom Sverige, i
135 är. Uppgiften är viktig och suggestiv. For-
m uleringen tyder på att dessa auktioner på-
gått under någon tid, kanske sedan slutet av
1863. Gick auktionerna utomhus eller inom-
hus? O m nyheten läckte ända till det avlägs-
na Norden borde den också ha kom mente-
rats i någon samtida fransk tidning. Vem
finner fler detaljer och vad skulle guver-
nan terna och kammarjungfrurna med fri-
märkena till? Jag vill gärna tro att de köpte
på uppdrag av förmöget folks frimärkssam -
lande barn. Varför inte Ferrary - han var
nyss fyllda fjor ton år då notisen flöt in i Il-
lustrerad Tidning.

Jag måste dock reservera mig en smula.
De här auktionerna kan even tuellt vara en
avläggare till den rätt väl dokumenterade
Frimärksbörsen i centrala Paris under 1860-
talet. Under rubriken La Bourse aux Timbres
aParis finns en hel del att läsa om den på

hela sku lle vara bra för. M ånga av dem trod-
de säkert till en början att de var ensamma i
hela världen om sin syssla.

Det är intressan t att kons tatera att ätskil-
liga av de tidigaste tillvaratagarna var kvin-
nor. Det var kvinnor som fick in fallet att ta-
petsera budoarer. Det var också en gammal
kvinn lig pensionär som i sin ungdom hade
paketerat de tusentals klipp ta frimärkena
som Filip Tillman förvärvade 1938. Det var
unga damer som desperat fick tigga ihop
tiotusen tals märken för att få en stenhjärtad
faders tillstånd till äktenskap . Guvernan ter
och kammarjungfrur ropade högst på auk-
tionerna vid Champs Elysees 1864. O ch
bakom kulisserna hos de första stora fri-
märkshandlarna satt dussin tals flitiga kvin-
nor och penslade fast märken med syndet-
ikon på kartongskivor.

Under frimärkets första tjugo år gick det
mesta på lösa boliner. Ett par år in på 1860-
talet kom så ett intensivt informationsflöde.
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I dag är väl filatelien den mest genom fors-
kade och väldokumenterade hobbyverksam-
het som existerar.

Den tonårige Ph ilipp Arnold von Ferra-
ry, på den tiden var han ännu Philippe de
Ferrari, och en liten men växande skara
kring honom var verkligen frimärkssamlare.
De som behö ll och utvecklade intresset upp
1 vuxen ålder blev - på gott och ont - fila-
telister.

Men O lo f Arborelius och hans dimom-
höljda föregångare i vad jag kallar Filatelist-
generation X var likväl in te filatelister, knap-
past ens frimärkssam lare. De skapade nyck-
fulla ackumulationer som kan leva som säg-
ner och rykten . Sällan eller aldrig har de
som här i skissboken ostört fått sova sin
Törnrosasömn in i vår tid .

Den åldrade Olof Arborelius under det sista levnadsåret.
Oljemälning 1915 av Emerik Stenbe rg (1873-1927) .

Ägs av Konstakademien. Foto Göran Petersson.
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